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ג השמש .1928 בפברואר 27ב־ נולד

 והאופק שור גמול הירח דגים, מול
בול לידתו גטפת תאומים. גמול העולה

 בן עצמו הוא מעניינים. ניגודים טים
כש דואלי, למזל שנחשב — דגים מזל

 הוא שגם תאומים, מזל עולה באופק
 נותנות אלה כפילויות כפול. כמזל מוכר

המתח דמות, משתתרת שכאן הרגשה
 קל לא לכן דמויות. לארבע לפחות לקת

 יש חלוקות. עליו והדעות — להבינו
והע חיבה באהדה, אליו המתייחסים

עויין. יחס כלפיו שמפתחים ויש רצה,
 נימוקים — לאוהביו והן לאוייביו הן

 לא צודק. מי להחליט וקשה משכנעים
 ואת אישיותו את אופיו, את לשפוט קל

 וכולם — ברור אחד דבר התנהגותו.
 מסור אדם שהוא — להסכים יכולים
 לו יש טיבעי. ומנהיג לרעיון, מאוד

פני ושאפתנות ומקורית, חזקה אישיות
בכל. ראשון להיות אותו דוחפת מית

ב אחריו ללכת המוכנים אנשים יש
 לאנשים לתת יודע הוא ובמים. אש

 וביטחון סמכותיות מנהיגות של תחושה
 הוא אותם. יעזוב לא לעולם שהוא
 לו כשיש וחסר־התחשבות. עקשן אמיץ,
ממכ נרתע לא הוא מסויימת, מגמה
 מגדר יוצאת יכולת לו יש — שולים
וב בעת שונות מערכות לתאם הרגיל
 הדגש, את לשים היכן יודע אחת. עונה

אינו הוא נכון. עדיפויות סדר ולמצוא

ומב מחליט, חושב, להתלבטויות. נכנס
בהתפלספות. עוסק ולא צע

 שהוא מכיוון יריביו; את מכניע הוא
 שכאשר — בוקסר כלב כמו או ילד, כמו
 הפה. את פותח אינו הוא נושך, הוא
 קל תמיד ולא מתחרים, לגבי קנאי הוא

 מסויי- שניות בו יש שהוא. כפי לקבלו
 גאוניות, של ניצוץ מופיע לפעמים מת.

וב־ בגרות בחוסר מתנהג הוא ולעיתים
 רוטן בחברה, נעים אינו הוא ילדותיות. ,

השלי את בקלות לאבד עלול ומתווכח,
לד במקום ולריב בוויכוח, העצמית טה
 להחזיק הנפשי הכוח אין ליריביו בר.

מסויימת• במגמה בעקשנות כמוהו
מעורר הוא מתחתיו הנמצאים אצל
 אלה עם הם ומילחמותיו מאבקיו אהדה•
 שמעליו. אלה ועם בדרגה לו השווים

 כולו הוא שמתחתיו, ואלה פקודיו לגבי
ליגיונר של דמות הוא ועימם. שלהם
להי שלא למד הוא השנים במשך רומאי.

 מספיק לו יש מילוליות. להתקפות גרר
 למלכודת להיכנס לא אין לדעת, שכל

בדיבורים. לא גם לו, שטומנים
ההגנה היא שהתוקפנות מאמין, הוא
מש מחליט הוא כאשר ביותר. הטובה

 דורס הוא באיש. מתחשב אינו הוא הו,
 של רושם ועושה בדרכו שנקרה מה כל

דיקטטור.
 מוכן אינו אן דמוקרט, הוא למעשה

 למצוא כדי סמכותו ועל דרכו על לוותר
 ברצון אצלו מתבטאת הדיקטטורה חן.

פעו על הציבורית הביקורת את לחסל
 הממשלה בהנהגת לא אן הממשלה, לות

סמכותי. באופן
סמ דמות להיות צייד ראש״ממשלה

 צ׳רצ׳יל ווינסון בן־גוריון דויד כותית•
 עוצמת מבחינת זה. מסוג דמויות היו

אליהם. להשוותו אפשר האישיות,
 הרבה לו משנה לא הפוליית המגמה

 הוא הביצוע. הוא לו, שחשוב מה —
האידי הטעם מסויים, למצב להגיע שואף

 הוא אותו. מעניין לא כמעט אולוגי
אידיאו נימוקים עצמו על מלביש אינו

 בחברה קיימים אינם שלמעשה לוגים,
 מגמה לו כשיש הישראלית. ובפוליטיקה

 עם לפעול מוכן יהיה הוא מסויימת,
 תמונת־ רואה הוא מיפלגה. וכל גוף כל

 נימוק לזה להדביק מתעקש ואינו מצב,
 הבי־ הוא לו שחשוב מה אידיאולוגי.

המדינה. של ורווחתה חון

 לעיתים מוכן הוא שלו המטרה למען
 בצורך ולהפריז המקובל, מהיושר לסטות
 מסוגל הוא רצונותיו. כל את למלא

 של לרגליו מתחת השיח את ״למשוך
 מטרותיו. את משרת זה אם מישהו״,

 רגיש אינו נעים, אינו — אנוש ביחסי
 ו־ באכזריות להתנהג ומסוגל לאחרים

האחרים. מרצונות ולהתעלם שתלטנות
 השמש. שליט נמצא שלו הלידה במפת

נקו באריה. 28ה־ במעלה נפטון, כוכב
לבע ומעניקה משמעותית, מאוד זו דה

 המדינה, של לידתה ביום פירסום. ליה
המלח כוכב (שהוא מרס כוכב שהה
 ישראל לכן באריה. 28ה־ במעלה מות)
 מכיוון מילחמותיה. דרך לתהילה זוכה

שנמ במקום נמצא שלו המפה ששליט
הוא גם זוכה המדינה, של מרס צא

יש של מילחמותיה באמצעות לתהילה
 עצמו מוצא שהוא הסיבה אולי זו ראל.

ביותר• הבכיר הביטחוני בתפקיד
 הקאריירה) (בית שלו העשירי בבית
מבי הם שגם ויופיטר, אוראנוס נמצאים

 נמצאת להם, נוסף רב• פירסום לו אים
 וכל השמים, לאמצע בצמידות השמש

 והתקדמות. הצלחה לו מבטיחים אלה
טו ראש־ממשלה להיות להגיע סיכוייו

 עשויים שאז מילחמה, בזמן רק בים
 רבים סיכויים ולסמכותו. לכוחו להזדקק

 להתרחש עשויים כזה לתפקיד להגיע
להת אין כי אם .1983 ינואר בסביבות

בס לו שנשקפת מסויימת מסכנה עלם
 במפה אך .1982 נובמבר-דצמבר ביבות

 זו תקופה שיעבור להניח יש שלו כמו
בשלום.
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חל־ נזנת שהיו

 מחלות ובשאר בשפעת להידבק הנטייה
זה. בשבוע מתגברת לעונה האופייניות

 ממאמצים להימנע יש
ולח הכרחיים, שאינם

 מנת על בכוחות סוך
 התקופה את לעבור
 עדיין קלות. ביתר
 בני- בין רב מתח קיים
 כעס התפרצויות הזוג.

ל שכיחות פתאומיות
כלעו חולפות אך מדי,
מש ואינן שבאו מת

עמו משקעים אירות
 אתכם לפצות עשויים החברה חיי קים•

 לכם. מציקות אשר הבעיות רוב על
¥ ¥ ¥

האכ מחודשת. התארגנות של תקופה
 והעצובות הקשות זבות
 חולפות לאחרונה, לכם
לנ רצוי הפעם להן.
ולא ההגיון, לפי הוג

 רגשנות אחרי להיסחף
ול לטעויות שמביאה

העצ הביטחון איבוד
מ וטוב חדש קשר מי.

ב עומד כבר הקודם
ב שהפעם, אלא פתח,

תוכ נבונה, התנהגות
זמן בו להחזיק לו

 לקידום הזדמנות להחמיץ אסור ממושך.
 זכויותיכם. על הילחמו העבודה. במקום

¥ ¥ ¥
 לאחרונה חשים אתם שאותה המתיחות

 קרובים אנשים גם בבריאותכם. פוגעת
 נמצאים אינם לכם

 משביע בריאותי במצב
ב זאת קבלו רצון.
תתרגזו. ואל שקט,

ונר עצבנית התנהגות
 נוסף לכעס תגרום גזת

מצ על וחוסר־שליטה
 ניתוקים קשים. בים

 מאנשים פתאומיים
השבוע. צפויים קרובים

ב שתיזהרו רצוי לכן
 יותר. מאוחר תתחרטו שלא כדי דבריכם,
אתכם. יעודדו מחו״ל אנשים עם קשרים

 אך לדאגה גורמים וכסף רכוש ענייני
ש מסובכת לבעייה פיתרון צפוי השבוע

בשבו אתכם הטרידה
 עצות האחרונים. עות
ב עקרב מזל בני של

 עלולות כספיים עניינים
עבורכם. סיכון להוות

אנ על רק לסמוך רצוי
עוב אתם שאיתס שים
 או שנים במשך דים

 בטוחים שאתם כאלה
 הרומנטי בשטח בהם.

הב אי משתפר. המצב
 הזמן זה תיקונן. על באות ומתיחויות נות

 הקלפים. את ולהניח גלויה ׳שיחה לשוחח
¥ ¥ ¥

מת לאחרונה לבצע שעליכם הוויתורים
 להתחשב לכם נמאש קצת וכבר גברים,

 בבן־הזוג. הזמן כל
ה זמן״מה עוד חכו
 לטובה, ישתנה מצב

ה את לבצע ותוכלו
ב שהתעכבו• תוכניות

 לנסיעה שקשור מה כל
הו שלא נראה לחו״ל,

 עיכובים — לכם לך
 מובנות בלתי ותקלות

 מביאות צפויות ולא
 אם רב. מתח עימם

באמת רצוי אפשר,

מאזנייס
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 נסיעות לדחות
 השבוע. זהירים היו והנאה• בילוי לשם

¥ ¥ ¥
 מבוגרים מ״שפחה בני ושל שלכם הבריאות

 יום מדי אך מעטה, לא לדאגה גורמת
 פעם — משתנה המצב

 לכן לא. ופעם לטובה
 ביתר להתייחס נסו

המו לתקופה קלילות
 המצב הכל בסך זרה.
 אי־ההבנות טוב• יותר

 במקום נתקלתם שבהן
 כעת נעלמו. העבודה
ב לשמוע שוב מוכנים

בהי ולהכיר עצתכם,
 התעלמו שמהם שגים

נפ שוב — רומנטית מבחינה הזמן. כל
מוכנים. היו חדשות, אפשרויות תחות

 כג־־אז 2ו
ביוני 20

לאח מאוד אתכם מעסיק האהבה שטח
בחוד עליכם שהיקשו הבעיות רונה.

 כבר האחרונים שיים
הרו ובתחום חולפות,

 בשיפור תחושו מנטי
 בשטחים אך ובהקלה.

 להיזהר יש אחרים
ל הרגיל. מן למעלה
צפו מביניכם נשואים

בני־ עם מתיחות יה
ב הבריאות גם הזוג.
במיו ורגיש עדין מצב
למע תתאמצו אל חד.

 ילדים הכוחות. על שימרו הדרוש, מן לה
 רבה. השגחה ודורשים מזמנכם גוזלים

¥ ¥ ¥
 קשורה וה״א באוויר, מורגשת מתיחות

 בניגוד המתגלים דברים בחיי־המישפחה.
את מעמידים לרצונכם

ב נעים. לא במצב כם
להק תיאלצו זו תקופה

ל מזמנכם יותר דיש
 מצבים נלמיישפחה. בית

 עלולים ברורים בלתי
 בעתיד רב לנזק לגרום
 חישבו — יותר הרחוק

■ש אחרות תקופות על
 פגישות להגיע. עתידות

 בני־זוג עם מחודשות
 מזל בני שביניכם. לרווקים שימחה יגרמו

 כלפיכם. ונאמנותכם נדיבותם את יגלו גדי
¥ ¥ ¥

 בתקופה לעבור נאלצים שאתם השינויים
 נכון אירגון ולחשש. למתיחות גורמים זו

 חדשה תוכנית של
 כמוצלח להתברר עשוי

ה מבני רבים ביותר.
 כעת יכולים מזל

 את לתכנן להתחיל
לחו״ל, הבאה נסיעתם

 לכם להביא אמורה זו
עניי משמעותי• קידום

למעבר הקשורים נים
לשי- או אחרת לדירה ___________

 אתם שבה זו של פוצה
 להסכים ולא כעת לגמור רצוי מתגוררים,

בריאותכם. על שימרו בדיחה. לשום

ר ב 21 ב מ צ ׳ ד י יניתי• ג .נ

1עוןן
ר 22 ב טו ק או  ■ ב

ר 22 מב ב בנו

למ התקופה, את מאפיינת רבה מתיחות
חששתם כל־כך שמהם שהדברים רות

עלי למעשה הסתדרו.־
 יש המלך. דרך על תם

 חשבון־הנפש את לעשות
ה מהו להבין ולנסות

ש לאי־ההבנות גורם
לידי יחסיכס את מלוות

 היכרות ולאוהדים. דים
 להזדמן עשויה חדשה

 מביניכם אלה השבוע.
 את להראות שרגילים

באישיות־ התקיף הצד
 להחמיץ עלולים ראשונות, בפגישות כס

 רכה. בצורה לנהוג נסו לכן חשוב. עניין
¥ ¥ ¥

 צפוייה העבודה במקום משתפר. המצב
טו יחסים על להקפיד כדאי התקדמות.

 הממונים עם בים
ב דעתכם את ולהביע

 ובזהירות. הנכון זמן
חב ומיפגשים מסיבות

 את מאפיינים רתיים
ש וידידים התקופה,
התער עימם היחסים

 האחרונה, בשנה ערו
מ להתקרב מעוניינים

הב במצב שיפור חדש.
ה את מעלה ריאות

קדי לרוץ מהנטייה להיזהר יש אך מרץ,
 ספורט. עשו מסוכנת. בצורה ולנהוג מה

¥ ¥ ׳¥
כספיים עניינים לקדם טובה הזדמנות

אר :20  ־׳ בינו
ר ו8 א בפברו

קאריירה. וענייני

ןשת1
ר מב ב ־ בנו

מרר 20 כדצ

 צעדים ולבצע להעיז יש
 אלה. בשטחים מהפכניים

 עומדים חדשים אנשים
בחיי מעורבים להיות

ב לבדוק הקפידו כם.
לשות בוחרים אתם מי

 חשובות. עיסקיות פויות
 הקשורה חדשה תוכנית

 תקבל בחו״ל לפעילות
וקרו חברים של עידוד

 לא ■שספגתם המכה בים.
 מורגשת, עדיין מזמן

זוהי אך הפגיעה. על

-ץ-ץ-)4̂-ץ-ץ-ץ-ץ־>נ-זננ.ץ.ץ.ץ.)ג.ץ.ץ-)>נ.ץ.נ-ץ-)נ-ץ-ץ.ז4-זג.ץ-)ג-ץ-ץ-זג־ץ־ץ-ז(־ץ-ץ־ץ-ץ4־>ג־ץ-)ג->ג-ץ.ץ-ז+4(->(-זג*-זנ-ץ4ג*-4-ץ->־-ץ-4-ץ־>ג-ץ־ץ-זנ-זנ44־ז־4־ץ4-ץ־ץ44-)ג-ץ־ץ-זג-)ג4.)ג.ז(-ץג.)ג.)נ̂■♦נ־>־-ץ-ץ-ץ-ץ-ץ-ץ־)נ.)

 להתגבר קל ולא
ומאושרים. חדשים יחסים לפתוח הזדמנות
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